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Siemens kỉ niệm 175 năm ngày thành lập

 Được thành lập từ 1 phân xưởng nhỏ vào ngày 1 tháng 10 năm 1847 ở thành phố
Berlin

 Tổng số nhân viên khoảng bốn triệu trên toàn thế giới tính từ năm 1847 cho đến
nay

 Hiện nay là công ty dẫn đầu thị trường trên toàn cầu về các lĩnh vực tự động hóa,
điện khí hóa, số hóa và hệ thống vận chuyển

 Lễ kỷ niệm diễn ra tại Berlin với sự hiện diện của Ngài Thủ tướng Cộng hòa Liên
bang Đức, ông Olaf Scholz

Vào ngày 12 tháng 10 năm 1847, Siemens bắt đầu hoạt động từ một xưởng sản xuất nhỏ với

mười nhân viên sản xuất máy điện tín tại khu sân sau của một tòa nhà trên đường

Schoeneberger ở Berlin. Hiện tại, sau 175 năm, Siemens có hơn 300.000 nhân viên trên khắp

thế giới và với khoảng 62 tỷ euro doanh thu hàng năm đã trở thành một trong những tập đoàn

công nghệ lớn nhất thế giới. Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Siemens tổ chức sinh nhật lần thứ

175 của mình bằng một sự kiện kỷ niệm tại nhà máy Schaltwerk ở quận Siemens của thủ đô

Berlin. Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức ông Olaf Scholz, cùng đông đảo khách mời là các

nhà chính trị, kinh doanh và giới học thuật cùng tham dự lễ kỉ niệm trọng đại này.

Ông Olaf Scholz, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, phát biểu: “Siemens đã đặt nền móng

cho thời đại công nghiệp từ cách đây 175 năm. Ngày nay với những phát minh và sáng chế của

mình, Siemens cũng đang giúp thúc đẩy chuyển đổi số và hệ sinh thái chuyển đổi số. Tôi muốn

gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhân kỉ niệm 175 năm trong đó Siemens đã góp phần điện khí hóa,

chuyển dịch, kết nối và tái tạo thế giới hết lần này tới lần khác. Xin chúc mừng 175 năm thành

công được làm nên bởi Siemens và được tạo ra ở nước Đức!”

Siemens AG                     Werner-von-Siemens-Strasse 1
Communications                      80333 Munich
Head: Lynette Jackson                     German

Reference number: HQCOPR202210106575EN



Ông Roland Busch, Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn Siemens phát biểu: “Siemens

không ngừng đổi mới chính mình, để luôn đón đầu các công nghệ và xu hướng mới nhằm phục

vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi trong những thập kỷ tới. Chúng tôi muốn tiếp tục đóng

vai trò chủ chốt trong việc giúp khách hàng và cộng đồng giải quyết những thách thức lớn nhất

của họ không những ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Vào ngày sinh nhật lần thứ 175 của chúng

tôi, có thể nói Siemens luôn sẵn sàng cho tương lai. Không những thế công ty còn đang ở vị thế

cực kỳ tốt về chiến lược, hoạt động kinh doanh và công nghệ, đồng thời luôn dẫn đầu trong lĩnh

vực số hóa và phát triển bền vững. ”

Trong 175 năm qua, Siemens đã tạo nên bề dày lịch sử trong công nghiệp và công nghệ, thay

đổi cuộc sống hàng ngày của mọi người trên khắp thế giới. Nhà sáng lập, ông Werner von

Siemens đã tạo ra một trong những phát minh quan trọng nhất vào năm 1847 là chiếc máy điện

tín. Phát minh của ông giúp sử dụng điện để truyền các thông điệp nhanh hơn và đáng tin cậy

hơn nhiều trên khoảng cách địa lý rất xa. Những tiến bộ như vậy đã đánh dấu sự khởi đầu của

việc kết nối trên toàn cầu. Đột phá hơn nữa của Werner von Siemens là phát minh ra máy phát

điện vào năm 1866. Chiếc hộp chỉ bằng cỡ máy đánh chữ này là thiết bị đầu tiên có thể chuyển

hóa cơ năng thành điện năng một cách kinh tế và khả năng này đã mở đường cho kỷ nguyên

điện năng. Tuy nhiên, Siemens đã làm được nhiều điều hơn là đạt các thành tựu về công nghệ.

Công ty cũng đi trước thời đại về các vấn đề an sinh xã hội. Ví dụ như công ty đã áp dụng quỹ

lương hưu cho nhân viên của mình từ năm 1872. Ở Đức, phải đến khoảng 20 năm sau, các

phúc lợi tương đương như vậy của chính phủ mới được đưa vào luật.

Ngày nay, Siemens tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

và y tế đồng thời là công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực số hóa. Kể từ năm 2008, Siemens

đã đầu tư 10 tỷ Euro vào các công ty phần mềm. Trong năm tài chính 2021, Siemens đã chi

khoảng 5 tỷ Euro cho nghiên cứu và phát triển. Các nhà nghiên cứu của Siemens đã đăng ký

bằng sáng chế cho khoảng 4.500 phát minh. Như vậy là mỗi ngày làm việc sẽ có khoảng 20

phát minh ra đời. Để định hình công cuộc chuyển đổi số, Siemens kết hợp phần cứng và phần

mềm lại với nhau, kết hợp thế giới thực và thế giới số trong công nghệ vận hành và công nghệ

thông tin. Những khả năng này cho phép khách hàng và đối tác gia tăng năng suất, khả năng

cạnh tranh và thúc đẩy nhanh đổi mới sáng tạo.

Tìm hiểu thêm về lịch sử của chúng tôi: www.siemens.com/175years-chronology

Xem thông cáo báo chí này tại: https://sie.ag/3CfXAFE
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Siemens AG (Berlin và Munich) là một tập đoàn công nghệ toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng,

giao thông vận tải và y tế. Từ các nhà máy tiết kiệm tài nguyên hơn, chuỗi cung ứng linh hoạt, các tòa nhà và lưới điện thông

minh hơn, đến giao thông vận tải sạch và tiện nghi hơn cũng như dịch vụ y tế tiên tiến, công ty tạo ra công nghệ với mục đích

gia tăng giá trị thực cho khách hàng. Bằng cách kết hợp thế giới thực và thế giới số, Siemens giúp khách hàng chuyển đổi các

ngành công nghiệp và thị trường của mình, góp phần thay đổi cuộc sống hàng ngày cho hàng tỷ người. Giữ phần lớn cổ phần

trong công ty niêm yết đại chúng là Siemens Healthineers, Siemens đồng thời là nhà cung cấp công nghệ y tế và dịch vụ y tế

số hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Siemens giữ vai trò cổ đông thiểu số trong Siemens Energy - công ty hàng đầu thế giới trong

lĩnh vực truyền tải và sản xuất điện năng.

Trong năm tài khóa 2021, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, tập đoàn Siemens đạt doanh thu 62.3 tỷ Euro và lãi ròng là

6.7 tỷ Euro. Tính đến 30 tháng 9 năm 2021, công ty có khoảng 303,000 nhân viên trên toàn cầu. Xem thông tin chi tiết tại

www.siemens.com.


